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أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان . أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

إياك نعبد * مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * هللا الرحمن الرحيمبسِم ا�. الرجيم
 عنيتسن اكإيو * قيمتساطَ الْمرا الصدناط * اهِصرال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن الَِّذينالِّني� ،

  .آمني
أريد أن أذكر شخصا حبيبا جدا على قلبنا، كان حيتل مكانة خاصة بسبب إخالصه الكبري، وكان خادما 

ال شك أن كل شخص . خملصا للجماعة اإلسالمية األمحدية، وقد توفِّي قبل يومني، إنا هللا وإنا إليه راجعون
 يوما من األيام ولكن ما أسعدهم الذين يسعون ليقضوا حيام حبسب رضا اهللا تعاىل، سيغادر هذا العامل

وعندما يقطعون عهدا يبذلون كل ما يف وسعهم إليفائه، وينهمكون يف خدمة البشرية أيضا إىل جانب 
ة واجبة اماكهم يف خدمة دين اهللا يف كل حني وآن، ويكونون من الذين ميدحهم عالَـم وبذلك تصبح اجلن

كان هذا اخلادم املخلص للجماعة سلطانا نصريا للخلفاء وغيورا . �عليهم حبسب حديث رسول اهللا 
حممود "اسم هذا األخ احلبيب هو السيد حممود أمحد شاهد، ويعرفه معظم اإلخوة يف باكستان باسم . للخالفة
لقد . م، إنا هللا وإنا إليه راجعون٢٣/٤/٢٠١٤ماعة يف أستراليا وتوفِّي هناك يف كان مؤخرا أمري اجل" البنغايل

تلقيت أول مكتوب بعد وفاته من ِقبل أحد أقاربه أو لعلّها كانت رسالة قال فيها صاحبها بأن املرحوم كان 
ان يتبع تعليمات اخلليفة فقلت له يف اجلواب بأن املرحوم ك. خملصا جدا للخالفة، جعلَنا اهللا أيضا خملصني مثله

مل خياجل قلبه أدىن انقباض عن أي أمٍر تلقاه، حىت إذا قيل له شيء ينايف طبعه . كما يتبع النبض ضربات القلب
  . اآلن سأذكر بعض التفاصيل ملرضه ووفاته. كان يعمل به أيضا فورا

ن عاد إىل البيت بعد بضع إىل املسجد للصالة ولك" سدين"م خرج من مركز اجلماعة يف ٢٢/٤/٢٠١٤يف 
كان مصابا . خطوات شاكيا تدهور صحته، وفور وصوله إىل البيت أصيب بنوبة نزيف دماغي شديدة

قال . نقل إىل املستشفى فورا ووضع على جهاز التنفس االصطناعي. بالسكري وارتفاع ضغط الدم من قبل
فقلت هلم أن يبذلوا جهودهم إىل . بالنـزيفاألطباء بأن جناته مستحيلة بعد تضرر جزء الدماغ الذي أصيب 



 ساعة لفظ أنفاسه ٢٤وعندما نزع اجلهاز بعد .  ساعة بواسطة التنفس االصطناعي وليس أكثر من ذلك٢٤
  . بعد دقيقتني وانتقل إىل رمحة اهللا

. ديشيف بنغال" جاند بور"حمافظة " جار دكهيه"م يف قرية ١٨/١١/١٩٤٨لقد ولد املرحوم حممود أمحد يف 
بايع أبو املرحوم، السيد أبو اخلري ". زيب النساء: "كان اسم أبيه موالنا أبو اخلري حممد حمب اهللا، واسم والدته

. إىل امسه" حمب اهللا "�، وكان امسه حينذاك أبو اخلري حممد مث أضاف اخلليفة الثاين ١٩٤٣حممد حمب اهللا يف 
 أي - خواجه عبد املنان -ول أمحدي يف منطقته وكان عاملا كبريا حيب تبليغ الدعوة كثريا، وأدخل أبوه كان أ

كان جد املرحوم يسكن يف تلك األيام يف . جد املرحوم حممد أمحد إىل اجلماعة بتبشريه أي بتبشري والد املرحوم
. �ية، وذلك يف حياة املسيح املوعود سهارنبور، والية يو يب، من أجل الدراسة ومسع هنالك عن األمحد

عندما جاء املسيح املوعود إىل دهلي اشتاق جد املرحوم للقائه ولكن الذين كان جد املرحوم يدرس حتت 
د كان يقول دائما بأن الناس حاولوا أن حيرموين مث عندما بايع فيما بع. �رعايتهم مل يسمحوا له مبقابلته 

بناء " نذر األوالد"م نذر أبو املرحوم حياته حتت مشروع ١٩٥٤يف عام . من هذه النعمة ولكن اهللا أكرمين ا
معهد (التحق باجلامعة األمحدية أكمل املرحوم دراسته االبتدائية يف بلده مث . �على ترغيب من اخلليفة الثاين 

تزوج . م١٩٧٤يف عام " الشاهد"م وكان عندئذ طفال صغريا، ونال شهادة ١٩٦٢بربوة يف عام ) تأهيل الدعاة
رزقه اهللا . بنت املرحوم املولوي حممد، األمري األسبق يف مجاعة بنغالديش" هاجرة"م من السيدة ١٩٧٧يف عام 

لقد أملى املرحوم حممود أمحد . فضل اهللا تعاىل وسباقون يف خدمة اجلماعةبثالث بنات وابن، كلهم متزوجون ب
بعض سوانح حياته االبتدائية على صهره، قال فيها أن ركبته جرحت ذات مرة يف أثناء لعبة كرة القدم يف أيام 

 قاسيا كما الطقس يف ربوة كان. دراسته يف اجلامعة األمحدية يف ربوة، ومرض بشدة وعاد إىل بلده بنغالديش
هو معلوم، واملرافق احلالية مل تكن مهيأة هنالك يف تلك األيام، كان املاء ماحلا ومل يكن املاء العذب متوفرا 

كان بعيدا عن والديه وكان صغري السن وبالتايل كان حين . فكان املرحوم كثريا ما يصاب مبرض يف بطنه
، ومل "باكستان الشرقية"لذي كان يف تلك األيام يسمى على أية حال، سافر إىل بنغالديش ا. لوالديه كثريا

يقول املرحوم بأن السيد مري داود أمحد الذي كان عميد . يسع للعودة إىل ربوة ألنه مل يكن راغبا يف ذلك قط
وقال أيضا . اجلامعة آنذاك بعث إليه رسائل كثرية وحثّه على العودة حىت أقنعه فعاد وواصل تعليمه يف اجلامعة

حني كان املرحوم يف ربوة بعث إىل أبيه رسالة قال فيها بأن الطقس . أنه كان ألدعية أبيه تأثري بالغ على حياتهب
قال أبوه . يف ربوة قاس جدا واحلر شديد، فيواجه مشاكل مجةً بسبب االختالف يف الطعام أيضا، وما إىل ذلك

ربنا إين �: ل يف رسالته آية من سورة إبراهيميف اجلواب بأن الظروف يف مكة أيضا كانت قاسية جدا، وسج
 ونصحه مشريا إىل هذه اآلية أنك إن كنت ال تستطيع املكوث يف �..أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع

  . ل املرحوم بأن حيايت تغيرت بعد ذلك جذريايقو. مدينة عمرها خليفة اهللا فال معىن لعالقتك معي
كان املرحوم خادما خملصا للجماعة وكان يعرف : يقول السيد جميب الرمحن احملامي يف راولبندي يف باكستان

العمل بنظام وتنسيق وإخالص، وخدم اجلماعة وأدى واجباته على مدى حياته بإخالص وتفاٍن، وانتقل إىل 



ومن مث بدأت ميزاته اإلدارية " صدر خدام األمحدية"عينه اخلليفة الثالث رمحه اهللا . دمةرمحة اهللا يف أثناء اخل
  .تظهر للعيان رويدا رويدا

 البنغال، يف مبشرا احملترم اهللا حمب موالنا املرحوم والد عني لقد: املرحوم خالُ وهو الرمحن جميب األستاذ يقول
 يف العائلة يفتقد الغربة يف الولد وكان ربوة، إىل صغره يف وأرسله نالدي خلدمة أمحد حممود أوالده ِبكْر فنذر
 جيدا يدرس حىت بالولد وأعتين أهتم أن إيل يكتب كان لدرجة شديد محاس لديه كان أباه لكن األمر، أول

  . األمحدية اجلامعة يف ويتخرج
 وقالبا قلبا والتعلم الدراسة يف ترماحمل حممود انشغل ما فسرعان ذلك بعد أما ربوة، يف أيامه أوائل يف حدث هذا

 أمحد داود مري اجلامعة عميد كان. (خالطهم قد املرحوم أن جيدا القدامى ربوة سكان ويعرف. اماك وبكل
 وهو جميب، األستاذ يقول). الصيفية اإلجازة يف راولبندي يف الرمحن جميب األستاذ بيت إىل يرسله أيضا احملترم

 أيضا، اجلريان به يستأنس كان لدرجة الظل وخفيف ومتخلقا وخملصا بسيطا العزيز رحومامل كان: قوله يف حمق
 يساعد كان كما إخوته مع وعطف حب عالقات املرحوم أمحد حممود لألستاذ كان. دوما يذكرونه وكانوا
 مجيع ويقول باستمرار، أمه ملساعدة أمانةً بنغالديش مجاعة عند مبلغا أودع قد كان بصمت، الفقراء أقاربه
  . وعطف حب عالقة كانت م عالقته إن أقاربه
 رئيس انتخاب حصل ١٩٧٩ عام يف: قوله فمنها حياته من األمور بعض صهره على أملى قد املرحوم كان
 االنتخاب وبعد األصوات، حيث من اخلامس املركز احتل قد املرحوم وكان اخلدام، شورى يف األمحدية خدام
 أو التايل اليوم يف مث النيب، على والصالة االستغفار من يكثر أن له وقال الفجر صالة بعد ثالثال اخلليفة ناداه
  . األصوات حيث من اخلامس املركز احتل قد كونه رغم رئيسا جبعله حضرته أمر نفسه اليوم ذلك مساء
 اإلقامة دار يف باملرحوم صداقيت بدأت: كوثر احلق إنعام األستاذ أمريكا يف األمحدي اإلسالمي الداعية يقول

 له، اإلدارية اهليئة يف معتمدا وكنت األمحدية خدام لس زعيما املرحوم كان حيث األمحدية باجلامعة" ناصر"
 العلمية للجمعية رئيسا انتخب كما له، رئيسا مث للطالب الطعام إعداد على املشرف للمجلس عضوا انتخب مث

 عنده واقفا كنت الرئيس هو يكون أن على وافق قد الثالث اخلليفة بأن ناإلعال صدر عندما. اجلامعة لطالب
: فقلت بامسي؟ اإلعالن صدر هل: األردية البنغالية بلهجته وسأل فأزاحين وأهنئه، ألعانقه إليه أتقدم أن فأردت

  .وعانقته الوضع تدارك ما سرعان أنه إال الفرحة، من بدال صدمة حالة يف وكان بالقول يثق يكن فلم. نعم
 البنغايل حممود أخربين يوم ذات: حاليا أستراليا يف اجلماعة أمري بأعمال قائم وهو اهللا سيف خالد األستاذ يقول
 األمحدية خدام لس الرئيس انتخاب مت حني أنه األمحدية، خلدام رئيسا تعيينه حادث عن نفسه احملترم

 كان اهللا رمحه الثالث اخلليفة سيدنا لكن وات،األص حيث من اخلامس هو كان ١٩٧٩ عام يف املركزي،
 قد رمبا أنه مين ظنا كثريا خشيت قد فقال. املساء حىت اليوم كثريا اهللا ِاستغفر له وقال فطلبه كثريا عليه يشفق
 ينبهين كان حضرته أن يل تبني األصوات حيث من خامسا كوين رغم رئيسا عينين حني لكنه خطأٌ، مين صدر



 من اإلكثار إىل حاجة بأمس أم أيضا اجلماعة يف املسئولني جلميع درس ذلك ويف. (األسلوب ذا ضعالتوا إىل
  .) صحيح بشكل للخدمة اهللا ويوفقهم التواضع، يتحقق لكي انتخام، بعد النيب على والصالة االستغفار

 ١٩٨١ عام يف للخالفة، عاشقا بل اخملص حمبا كان املرحوم البنغايل حممود إن أيضا جميب حممود املهندس يقول
 حممودا مدح مث ١٩٨١ إىل ١٩٦٠ من األمحدية خدام لس الرؤساء مجيع اهللا رمحه الثالث اخلليفة عدد

  :حضرته قال مث. اخلليفة بأدعية والفوز الطاعة يف اجلميع سبق قد إنه وقال البنغايل
 فيمن يكمن كله اخلري أن اجلماعة أعلِّم أن أريد كنت رئيسا وعينته األول إىل اخلامس املركز من رفعته حني

  .) عهده يف كتيبات عدة تأليف املهندس من طلب قد املرحوم وكان. (اخلليفة خيتاره
 من الربكة ينال إمنا: وقال خدماته بروعة الثالث اخلليفة حضرة أشاد ١٩٨١ يف األمحدية خدام اجتماع مبناسبة

 ينال أن ميكن ذلك دون شيء فال النظام، ذا بالتمسك مرتبطة الربكات مجيع ألن النية بصدق اخلالفة يتبع
  . اهللا عند القبول

 األصوات حيث من األمحدية خدام رئيس انتخاب يف اخلامس املركز احتل أمحد حممود كان: حضرته قال مث
 يف الربكة حتدث لن منه أكثر األصوات نالوا الذين األربعة أن اجلماعة أعلِّم أن أريد وكنت املاضي، العام يف

 حيث من اخلامس فعينت وإخالص، بصدق اخلالفة يتبع من الربكة سينال وإمنا األصوات بسبب أعماهلم
. األدعية من كثريا وحاز إجنازات حقق فقد إخالصا، يزيده أن اهللا وأسأل جدا، خملص فهو رئيسا، األصوات

 عام إىل ١٩٦٠ عام من الرؤساء خمتلف عهود يف تماعاالج يف الس فروع متثيل جدول حضرته ذكر مث
 ال النجاح أن أخربكم أن أود إنين - التراجع من مرحلة عدا ما– التدرجيي التقدم إىل مشريا وقال ١٩٨١
 قد كان من رئيسا عني املاضي العام ففي. فقط اخلليفة أدعية اكتساب يف يكمن وإمنا األصوات كثرة يف يكمن
 يف األمحدية خدام جملس من فرعا ٧٧١ عهده من األول العام يف وحضر االنتخاب، يف امساخل املركز احتل

  . فرعا ٨١٨ إيلَّ املرفوع التقرير حبسب حضر قد العام هذا أي الثاين العام ويف االجتماع
 يسرئ الزمن ذلك يف كان حيث العاملي، املركزي األمحدية خدام لس رئيسا البنغايل حممود املرحوم كان

 املركزي، الرئيس هذا يتبعون قادةً فكانوا كله العامل بالد يف أما كله، العامل يف األمحدية خلدام مركزي واحد
 إىل كتب العهد هذا انتهى حني باختصار. األخري املركزي الرئيس هو كان إذ. عهده يف انتهى النظام وهذا

 فقد والندم؛ لالعتذار داعي ال: فيه وكتب ضرتهح عليها ورد التواضع مبنتهى رسالة الرابع اخلليفة حضرة
 واحلكمة الروعة مبنتهى جدا صعبة أوضاع يف عملت قد إذ يرام، ما خري على اهللا بفضل مسئوليتك أجنزت

 أنصار إىل وانتقالك اخلدام سن اجتيازك رغم للخدمة فرصة لك أتيحت ولذلك فيك، اهللا فبارك والشجاعة،
 خلدمة أيضا املستقبل يف اهللا وفَّقك ذلك، حصل ملا كفء غري كنت فلو ،)إضايف عام له مدد كان إذ (اهللا،

 يف باألسرى واالهتمام االعتناء جمال يف عظيمة إجنازات تركت لقد: حضرته كتب مث. دوما برتاهة اجلماعة
  . ورفاهيتهم اهللا سبيل



 تعمل إنك: مرة التقرير على معلِّقا هحضرت فكتب بانتظام اخلصوص هذا يف أعماله عن دوما التقرير يرسل كان
 فعال أسدى قد كان (احلسنة، نتائجه يظهر أن تعاىل اهللا أسأل. اجلهود وتبذل احلكمة مبنتهى اهللا بفضل

  ) الزمن ذلك يف اهللا سبيل يف لألسرى عظيمة خدمات
 اهللا، سبيل يف لألسرى خدمتك على باالطالع جدا فرحت لقد: آخر تقرير على معلقا حضرته كتب كما

 حيث األمحديني ضد ١٩٨٤ يف القانون صدور بعد هذا. (بالضبط أريد كنت ما حبسب بروعة تعمل فأنت
 الزمن ذلك ويف" اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال "لكلمة ونشرهم حبهم بسبب يسجنون األمحديني مئات كان
  )   كثرية أعماال رئيسه بقيادة األمحدية خدام جملس أجنز قد
 يف األسرى ملصاحل صندوقا أقام لقد كثرية، جماالت يف ملموسا تقدما عهده يف األمحدية خدام جملس أحرز لقد

) ١٩٨٩ يف (للجماعة املئوي اليوبيل مناسبة يف كما عنهم، واإلفراج احتياجام لسد ورفاهيتهم اهللا سبيل
 خدام تربع ١"احلمد بيوت "مشروع ةبداي وعند اخللق، خلدمة إسعاف سيارة بتوفري األمحدية خدام بدأ حيث

 يف شخصية رغبة أبدى كما. أمحد حممود األستاذ وراءه والنشيط املتحمس الدافع وكان عظيمة دية األمحدية
 يف كبريا مبلغا األمحدية خدام جملس أهدى كما األمحدية، خدام يف للعاملني ساكنامل لبناء أرض قطعة شراء

 وتطويره األمحدية خدام لتنشيط العامل يف بالد عدة إىل جبوالت قام لقد. الكرمي القرآن تراجم نشر صندوق
 يف األمحدية خدام زار حيث ١١/١٠/١٩٨٧ إىل ١١/٦/١٩٨٧ من قارات ثالث تشمل أكربها وكانت
 أول وكانت العاج، وساحل وليبرييا وسرياليون والسنغال وغامبيا وأمريكا وبريطانيا وأملانيا وبلجيكا هولندا
 أعمال الستعراض وسنغافوره وماليزيا إندونيسيا زار كما. البالد هذه إىل األمحدية خدام رئيس ألي جولة
 القاعة كانت مث األمحدية، خلدام الضيافة لدار العلوي الطابق بناء مت عهده يف. وتوجيههم األمحدية خدام

 جديدا مشروعا يطلق أن دون بترميمها حممود األستاذ فقام حريق، فيها شب قد" حممود إيوان"بـ املسماة
 كما الرابع، اخلليفة انتخاب مبناسبة بارزة خدمات لتقدمي األمحدية خدام جملس وفق عهده يف. املال جلمع

 كما باكستان، من الرابع اخلليفة هلجرة جدا احلرجة األوضاع يف اجلماعة خبدمة األمحدية خدام جملس تشرف
  . السفر يف حضرته املرحوم رافق
 اهلجري التقومي حبسب القرنني يف اجلماعة خلدمة وفق فقد تارخيية، امتيازات بعدة عهده اهللا شرف لقد

  . عمره من سنة مخسني األمحدية خدام جملس أكمل عهده يف كليهما، وامليالدي
 مرور بعد: يقول أمحد حممود املرحوم كان: األمحدية خدام تاريخ يؤلف الذي مبشر سلطان الدكتور يقول
 حضرة قدمي عند جالسا كثريا وبكيت جدا قلقت األمحدية خلدام رئيسا انتخايب على أيام ثالثة أو يومني
 يتخذ حني اخلليفة إن: بعطف حضرته فقال. املهمة هذه إجناز على أقدر ال أنا حلضرته وقلت الثالث اخلليفة
 تظلين اخللفاء أدعية وجدت مث. إيلَّ تعال مشكلة أي جتد عندما ترافقك، أدعييت إن يغريه، فال الدعاء بعد القرار
  . دوما

                                                 

 
1
 .السكن متلك ال فقرية عائلة ملائة بيت مائة اجلماعة دي أن بقصد الرابع اخلليفة بدأه احلمد بيوت مشروع  



 يف جلوسي يكون أن نصحين قد كان الثالث اخلليفة إن يقول وكان باخلدام، مباشرة خاصة عالقات له كانت
 مبىن يف عادة الكرسي على جيلس احملترم حممود فكان كثريا، باخلدام شخصية عالقات أنشئ وأن قليال كتبامل

 عن ويسأل معهم يتكلم املرحوم وكان ويذهبون يأتون اخلدام كان حيث املكتب خارج األمحدية خدام
 فكان به، يستأنسون ضاأي اخلدام كان مث ومن التكلف، من نوع أي من خال جو يف عليهم ويطمئن أحواهلم
  . وأحزام مهومهم يف اجلميع يشارك
 إذا انظر: صاحب حممود يل فقال كثريا، وتأخرنا املكتب يف نعمل كنا يوم ذات: مبشر سلطان الدكتور يقول
 قد للعاملني املركزية الضيافة دار من املرسل الطعام أن فوجدت الضيافة دار إىل فذهبت لألكل، شيء من كان
 فقال خبز، كسرات غري هناك أجد مل أين وأخربته اليدين خايل إليه فرجعت خبز، كسرات بضع عدا ما نفد،

 أنه أحدا يوبخ ومل الضيافة دار على مشرف أو عامل أي يستجوب ومل فتناوهلا مباركة، أيضا فهي أَحِضرها
 حيتاج السكري مريض أن لومومع بالسكري، مصابا وكان ليال الوقت كان وخاصة الطعام، له يتركوا مل ملاذا
 داخل كانت املسئولني بعض بيوت أن بالذكر واجلدير انزعاج، أي يبد ومل شيئا يقل مل أنه إال أكثر، طعام إىل

  . أحدا يزعج أن يِرد مل أنه إال املبىن،
 البنغالية جتههل كانت كثريا، وشجعين األمحدية خدام تاريخ بكتابة املرحوم أمرين لقد: احملترم الدكتور يقول مث

 اجللسة حلضور ٢٠١٠ عام يف لندن إىل ذهب حني رسائله، كتابة مين يطلب وكان أيضا، الكتابة يف تظهر
 أجد كنت البنغالية هلجته فبسبب والتقارير، الرسائل بعض علي أملى فقد هناك كنت أيضا أنا وباملصادفة

 ما وأفضل. قط ينـزعج يكن مل لكنه املزاح دافعب أحيانا ذلك له أقول وكنت املوضوع بيان يف صعوبة أحيانا
فكان إليه، املعهودة املهمات وإجناز اخلليفة إطاعة يف الكمال إىل وكفاءاته مواهبه مجيع إبالغ هو منه تعلمت 
 عتاب بسبب مهته يثبط فلم دوما، سديدا قوال قال معينة قضية يف اخلليفة استجوبه كلما به، يثقون اخللفاء

 ويطلب اهللا يدعو كان املستقبل، يف اخلليفة من التوجيهات ويطلب اإلصالح، إىل مياال دوما كان لب اخلليفة،
  . الدعاء اآلخرين من

 حيث األمحدية اجلامعة يف سجلت حني ١٩٨٢ يف به قوية عالقة يل نشأت لقد: عامل فريوز األستاذ يقول
 فكان املهمة، اجلمة مشاغله رغم يب ويهتم يب يعتين املرحوم فكان األمحدية، وحديث اخلربة عدمي شابا كنت

 ولقد الغربة، مشاكل إلزالة يسعى وكان اهلدايا، يل ويقدم األخرى واملناسبات العيد مبناسبة البيت إىل يدعوين
 كان له، فداء وكان اخلليفة من جدا قريبا كان أنه له مزية وأكرب. أيضا األول عبد األستاذُ هذا عن كتب
 الطفل أنا شجعين فقد ومزاياهم، اآلخرين حسنات إىل ينظر عامال صاحلا كان الكالم، ليلق الطبع هادئ
 بلده أوضاع يستطلع كان أنه ورأيت الثانوية، بعد األمحدية اجلامعة يف سجلت عندما ١٦ عمري كان كثريا،
  . الرائعة االقتراحات ويقدم لبلده يدعو وكان عنه، بعيدا جالسا
 إنه عامل فريوز األستاذ ويقول. املركز ليمثل بنغالديش جلماعة السنوية اجللسات دىإح حلضور أرسلته كنت
  . كثريا يشجعنا وكان جدا فرحانا كان



 معي كان للدراسة ربوة إىل أتيت عندما: يقول املرحوم األمري كان: احملترم اهللا سيف خالد األستاذ يقول
 جالسني وكنا سرير، على مستلقيا وكان � املوعود صلحامل سيدنا زيارة إىل ذهبنا يوم فذات آخرون، شباب
 ألين علي، املباركة يده وضع قد حضرته وكان والتضحية الوقف أمهية حضرته وعلَّمنا األرض، على عنده
 إىل فعادوا الطعام الفواخت الطقس قسوة يتحملوا مل اآلخرين الشباب أن بالذكر فاجلدير إليه، أقرب كنت

  . � املوعود املصلح سيدنا ملس بربكة اهللا بفضل الوقف بعهد والوفاء دراسيت إلاء الوحيد أنا ووفقت بيوم،
 عليها، اظواحلف العالقات إنشاء فن يتقن فكان فطنا ذكيا املرحوم األمري كان: اهللا سيف خالد األستاذ يقول مث

 سهلة، للجوء الباكستانيني األمحديني طلبات قبول عملية فصارت اجلماعة، ملصاحل الكفاءة هذه يستخدم وكان
  .مستمر التقدم وهذا باأللوف، أصبح باملئات أستراليا إىل جميئه عند كان الذي األمحديني فعدد

 والية كل عاصمة يف فاآلن الكربى، أستراليا مدن يف األمحديون سكَن اهللا رمحه الرابع اخلليفة سيدنا بتوجيه
 اخلالفة يوبيل قاعة توجد أيضا سيدين ففي وواسعة، مجيلة ومراكز مساجد وتوجد للجماعة، حمكم فرع يوجد

 بِرزِبن يف مسجد بين وكذلك البناء، قيد الضيافة دار وهناك املهدي، بيت مسجد إىل باإلضافة اجلماعة ومركز
 املسجد لبناء أرض قطعة لشراء اجلماعة تسعى كانربا ويف اجلماعة، مركز يوجد الند ايدي ويف وميلبورن،

  . أستراليا يف اجلماعة تقدم يف اهللا بفضل كثريا ساهم لقد. عاجال شرائها من ستتمكن أا ونتوقع
 منذ جلماعةا خيدم املرحوم األمري كان: أستراليا يف الوطين التربية سكرتري وهو أحسن عمران األستاذ يقول

  .      أستراليا يف املسئول واملبشر اجلماعة أمري بصفته ١٩٩١
بعد زياريت ألستراليا يف عام . يف عهده اكتملت مشاريع كثرية مع أن عدد اجلماعة هنالك مازال قليال 

يف مدينة " بيت السالم"ويف مسجد اجلماعة . م بنت اجلماعة هناك مسجدين جديدين وقاعة اليوبيل٢٠٠٥
لقد أُسست يف . ملبورن هناك قاعة واسعة تتسع ألكثر من ألفَي مصلٍّ، كذلك املساجد األخرى أيضا واسعة

عهده عالقات متينة مع كال احلزبني السياسيني يف أستراليا، وحصل على ترخيصات جيدة من احلكومة يف 
وله باع طويل . سب خطة مركزيةونسق يف بلده منظمات اجلماعة الفرعية حب. جمال هجرة األمحديني إىل هناك

مل يأت األمحديون إىل أستراليا من . يف خلق عالقات األخوة بني األمحديني املهاجرين من بالد خمتلفة وتربيتهم
باكستان فقط بل جاء كثري منهم من جزر فيجي ومن بالد إفريقيا أيضا فخلق املرحوم بينهم مجيعا جو احلب 

م خمتلفة وجعلهم مسؤولني على أعمال خمتلفة حبسب مؤهالم، وهذه ميزة متميزة والوئام، وكلّف اجلميع مبها
  .لشخص إداري ناجح وجيب على اآلخرين التأسي بذلك

لقد عقدت مجاعة أستراليا جلستها السنوية مؤخرا وترأسها املرحوم وخطب فيها حول موضوع وجود اهللا 
أقصد أن صحته . يكن ألحد أن خيطر ذلك ببالهعندها كان يبدو بصحة جيدة حبيث مل . وضرورة شكره

  . كانت قد حتسنت كثريا بعد تدهورها من قبل، ولكنه أصيب جبلطة دماغية بعد ذلك بغتة
، يف رسالته املفصلة أن تفهم حضرة األمري املرحوم حىت "فكتوريا"يقول السيد جاويد رئيس اجلماعة يف منطقة 

كانت لديه سيارة قدمية ومل يشتر . ريته وبعد نظره معروف لدى اجلميعيف أمور بسيطة وإرشاده وتدبره وبص



لنفسه سيارة جديدة على الرغم من إصرار اهليئة اإلدارية وإصراري بوجه خاص، مع أنه هيأ سيارات جيدة 
  . للدعاة اآلخرين، أي كان ال يهتم مبا كان يتعلق بشخصه

جيب أن تلبسوا لباسا : ا كان يهتم ا كثريا بل كان يقول دائماكنا نشتري األلبسة له أيضا ولكنه م: تقول بنته
كانت ذاكرته . كان شديد احلذر يف إنفاق أموال اجلماعة. مرحيا فقط وال حاجة لإلنفاق عليه أكثر من ذلك

لقد وهبه اهللا ملكة خارقة الستخدام مواهب . حادة جدا فكان يذكر أمساء أفراد اجلماعة ويناديهم بأمسائهم
  . راد اجلماعةأف

يقول أحد . كان ينصح اإلخوة يف جلسات اهليئة اإلدارية وجمالس الشورى بضرب أمثلِة من سرية خليفة الوقت
ولكنه " كركت"اإلخوة بأنه كان هناك ختطيط حلضور أحد أفراد اجلماعة إىل بريطانيا لالشتراك يف مباراة لعبة 

خرت أو أُلغيت الرحلة بسبب الفيضانات، فنصحه املرحوم مل يستطع السفر يف الوقت احملدد ألن طائرته تأ
جيب أن تسافر وإن مل تستطع االشتراك يف املباراة ألن اهلدف احلقيقي هو مقابلة اخلليفة، فإذا استطعت : وقال

  . مقابلة اخلليفة فقد حتقق اهلدف من سفرك
م مريضا جدا، ومل يستطع أن يرافقين إىل عندما سافرت إىل أستراليا جلوليت مؤخرا كان املرحوم يف تلك األيا

يقول هذا األخ بأن األمري احملترم كان . ولكنه ظل يتفقد الترتبيات عرب اهلاتف بني الفينة والفينة" ملبورن"مدينة 
ينصح يف خطاباته أعضاَء جملس خدام األمحدية وأنصار اهللا وعضوات جلنة إماء اهللا ألداء حقوقهم وكان 

وكان يهتم بعائالت . كان يهتم كثريا بالطالب القادمني من بالد خارجية. جيايب كبري يف حيامخلطاباته تأثري إ
يف بعض األحيان كان املركز يأخذ إجراءات تعزيرية حبق بعض أفراد اجلماعة، . الشهداء يف كل شيء آخر

كان املرحوم مبنـزلة . بنيفكان املرحوم يقول بأن قلبه يتقطع هلذا األمر وكان يسرع لطلب العفو عن املعاقَ
  . شخصية أساسية جلماعة أستراليا ووضع أساسا متينا يف تنظيم اجلماعة وتنسيقها هنالك

كل شخص، صغريا أو . لقد شعرت يف شخص املرحوم حبرا زخارا من احلب: يقول الدكتور سيد حسن أمحد
كان يكلِّف الشباب . ور بسيطة جداكبريا كان يستطيع أن يذهب إىل بيته دون أدىن تكلف ويناقشه يف أم

كان يتأمل من أجل أفراد اجلماعة يف كل . باملهام بوجه خاص ليدرم على حتمل مسؤوليات القيادة يف املستقبل
  . حني وآن

إن شخص املرحوم حممود أمحد كان مبنـزلة أب ألفراد اجلماعة يف ": ملبورن"يقول السيد أسامة أمحد من 
عامل اجلميع باحلب واللطف على قدم املساواة وكان حمببا لدى كل صغري وكبري بسبب حسن أستراليا، فكان ي

فكان . كثريا وبكل مناسبة" سدين"كان يهتم بالضيوف القادمني إىل . خلقه وسلوكه احلسن، وسريته احلسنة
جلسة، وقد رأيناه يستقبل الضيوف القادمني إىل اجللسة حبفاوة ويعانقهم عند جميئهم مبناسبة كل اجتماع و

لقد آذاه أيضا بعض الناس ورفعوا . مبتسما دائما، كان حبه ومعاملته احلسنة تزيل عنا تعب السفر ومشقته
الشكاوى ضده بناء على سوء ظنهم ولكن كلّما فُحص األمر كان أهل الشكاوى هم املخطئون ومل يعثر 



فيها الشكاوى ضده ولكن وجد أهل الشكاوى فكانت هناك قضية أو قضيتان رفعت . للمرحوم على أي خطأ
  . على خطأ

لقد انتهت اجللسة السنوية يف مجاعة أستراليا قبل بضعة أيام، كان املرحوم يؤكد : تقول السيدة طاهرة أطهر
. كثريا على إكرام الضيوف املقيمني يف املسجد وكذلك الضيوف اآلخرين الذين جاؤوا لالشتراك يف اجللسة

  . ا على الصلواتوكان يركز كثري
عندما زرت أستراليا يف جوليت األخرية كان يف الوفد املرافق معي السيد عابد وحيد، املسؤول عن فرع 

لقد سنحت يل الفرصة ملعرفة املرحوم حممود أمحد واالطالع على سلوكه عن : الصحافة يف اجلماعة، فيقول
فمثال حدث ذات مرة أن . حته مل تكن على ما يرامكثب، فوجدته كثري االهتمام حىت بأبسط األمور مع أن ص

 - مع أننا مل نشعر بذلك قط -املضيفني طبخوا لنا اخلضار نفسها يف العشاء لليوم الثاين فتنبه املرحوم إىل ذلك 
أال توجد هنا خضار أخرى إذ تطعمون الضيوف : وذهب إىل املطبخ رغم اعتالل صحته وسأل املضيفني

يقول السيد . إضافة إىل ذلك كان التواضع مسة خاصة لطبيعته. ان يهتم بالضيوف كثريافك. اخلضار نفسها
عابد وحيد بأن املرحوم مل يشعر بعار يف استشاريت يف أمور الصحافة ووسائل اإلعالم على الرغم من خربته 

  . كان حيترم نظام اجلماعة وحيب اخلالفة كثريا. الطويلة
يف األيام اليت كان املرحوم صدر خدام األمحدية يف : أمري اجلماعة يف النرويجيقول السيد زرتشت منري أمحد، 

كان املرحوم رئيسا ناجحا جدا يف زمن . يف حمافظة كراتشي" قائدا خلدام األمحدية"باكستان وفِّقت للخدمة 
لِّفت م حني كانت الظروف صعبة جدا وك١٩٨٦-١٩٨٤هذا الكالم يعود إىل عام . االضطرابات واملفاسد

مجاعة كراتشي برعاية فروع اجلماعة يف إقليم بلوجستان والسند من حيث اإلدارة والتنسيق معها، فحيثما 
. استشهد أمحدي يف إقليم السند كان السيد حممود أمحد أو مندوبه يصل إىل أهله قبل مندوب مجاعة كراتشي

كان حيب اخلالفة إىل . حكمة وجهدكان املرحوم ينجز األعمال الصعبة ويف ظروف صعبة بكل شجاعة و
عندما كنا نذهب إىل ربوة . ما كان يتحمل أدىن غفلة يف جمال احلراسة. درجة العشق وكان غيورا جدا هلا

  . لالشتراك يف اجللسات أو االجتماعات السنوية كان يعاملنا حبب ولطف متزايدين
 - ذات مرة اتفق يل أن أرافقه يف جولة تبشريية :يقول السيد حممد أكرم ملك داعية اجلماعة هنا يف بريطانيا

 إىل جمالس خدام األمحدية يف مدينة راولبندي يف أثناء الدراسة يف - بالتنسيق مع جملس خدام األمحدية املركزية 
ربوة، فألقى املرحوم خطابا خمتلفا يف كل جملس وكان حيفظ كثريا من آيات القرآن واألحاديث واملقتبسات 

وقال مسؤول مرموق يف مجاعة راولبندي بعد اجللسة بأن هذا الشاب .  وخلفائه�سيح املوعود من كالم امل
سينال مكانة حمترمة يف حياته علما أن املرحوم حممود أمحد كان يدرس حينذاك يف السنة الثالثة أو الرابعة يف 

  . اجلامعة
د وفِّقت للخدمة يف اهليئة اإلدارية حني كان املرحوم صدر خدام األمحدية، كانت لق: يقول السيد ملك أكرم

كان جمتهدا بنفسه . نظرته دقيقة جدا، وكان ذكيا وفطنا وجتسيدا للتواضع، ومشفقا ولطيفا جدا مع اجلميع



كر أن مسؤوال أذ. كان إنسانا شجاعا جدا. وكان يتوقع من أعضاء اهليئة اإلدارية أيضا أن يكونوا جمتهدين
حكوميا شريرا سلِّط ذات مرة على مدينة ربوة وأقام عراقيل غري مناسبة كثرية، فذهب إليه املرحوم حممد أمحد 
بصفته صدر خدام األمحدية وحتدث معه بلهجة ملؤها الرعب واهليبة فارتعب املسؤول املذكور وأزال العراقيل 

لشخصية أو العائلية بل كان يذهب لالشتراك يف املناسبات يف مل أره يستخدم سيارة اجلماعة حلاجاته ا. كلها
يقول الناس عادة بأن : قال املرحوم ذات مرة يف خطابه يف اجتماع خدام األمحدية. ربوة مشيا أو على الدراجة

الشباب األمحديني أفضل من الشباب غري األمحديني ولكن ليس من أهداف املسيح املوعود أن تقارنوا أنفسكم 
اآلخرين، بل قال املسيح املوعود بأن من واجب كل أمحدي أن خيلق يف نفسه تغيرا حسنا ويضع هذا األمر مع 

  . يف احلسبان دائما
وفِّقت خلدمة املرحوم يف أثناء إقامته يف بنغالديش حني زارها يف العام : يقول السيد ظفر أمحد من بنغالديش

خالق، حيضر املسجد للصالة دائما وكان يصلي التهجد بانتظام املاضي، كان املرحوم بسيطا جدا ودمث األ
فقد أوصى يف أثناء إقامته يف دار الضيافة بأال يمنع أحد يأيت لزيارته، وكان . على الرغم من اعتالل صحته

لقد ذكر كثري من اإلخوة حماسنه . يقدم الضيافة للزوار من جيبه اخلاص ويهتم باجلميع، كان يعود املرضى
  . رية األخرىالكث

يف . كان املرحوم خملصا وملتزما جدا وعدمي الرياء: بلندن" مسجد فضل"يقول السيد عطاء ايب راشد، إمام 
م سنحت يل الفرصة لزيارة أستراليا ملدة شهر واطلعت على حماسنه الكثرية عن كثب وعلى رأسها ٢٠٠٤عام 

حاديث يف أثناء النـزهة الصباحية حول هذا املوضوع كنا كثريا ما نتجاذب أذيال األ. حبه وطاعته للخالفة
كلما . وحول تقدم اجلماعة واملسامهة يف أعماهلا، وكان يقول بأمل شديد أن هناك ضعفا شديدا يف هذا اال

  . ذهبنا لزيارة فروع اجلماعة األخرى كان خيربين األمور اهلامة اليت جيب توجيه أنظار اإلخوة إليها
لقد حتول حيب للخليفـة بعـد توليـه       :  أمحد، رئيس املكتب الروسي أن املرحوم كتب إليه        يقول السيد خالد  

منصب اخلالفة إىل حسن االعتقاد وحب أعمق وأشد كثريا من ذي قبل، ومبجرد ذكر اخلليفة كان التواضـع                  
 املتقني واضعنياملت املخلصني أولئك ملن إنه قلت إن أبالغ وملوهذا صحيح متاما،    . واإلخالص يترشح من وجهه   

  . اليوم جدا قليل عددهم الذين للخالفة واملوالني املواسني
 أفـراد  أحـد  مـن  هاتفية مكاملة فجاءته يوم، ذات احملترم حممود األمري مع جالسا كان إنه األحبة أحد وقال

 فـازداد  األمـري،  فنصحه موقفه، يف مصيب أنه يلح وكان بقسوة يتكلم املتحدث وكان أستراليا، يف مجاعتنا
 النـاس  إن األسـف  منتهى يف األمري حضرة قال املكاملة انتهت وملا. اخلليفة إىل سأشكوك وقال غضبا الرجل

  . الشديد لألسف اخلليفة يزعجون مث األخطاء، يرتكبون
 وعدل إنصاف بكل الصحيحة بصورا القضايا اخلليفة إىل يرفع املرحوم كان: اإلخوان من كثري يل قال ولقد
 الـشطرنج،  كأحجار  إال ولسنا ربانية مجاعة هذه إمنا ويقول الشباب ينصح وكان. العواقب يف التفكري دون
  . فاغتنموها اخلدمة فرصة لكم أتاح قد تعاىل اهللا كان وإذا أمورها، يتوىل نفسه تعاىل واهللا



 اجلامعة طالب مدينة هيو" الناصر إقامة دار "يف اخلدام جملس زعيم صار حني اجلماعة خدمة بدأ املرحوم كان
 تـوىل  مث. ١٩٧٩ إىل ١٩٧٠ بني ما بربوة األمحدية خدام لس" املقامي املهتمم "مبنصب عمل مث األمحدية،
 عـشرة  حنو الصفة ذه وخدم ١٩٨٠-١٩٧٩ عام يف العاملية املركزية األمحدية خدام جملس رئاسة مسؤولية

 ذلك بعد ألنه قبل، من قلت كما العاملية األمحدية دامخ لس رئيس آخر وكان. ١٩٨٨ عام حىت أي أعوام
 تأسـس  وملا. واإلرشاد اإلصالح شعبة يف خدم كما. األمحدية خدام لس حملي رئيس بلد كل يف صار العام

 إليـه  عهـد  ١٩٨٣ عـام  نوفمرب يف اهللا رمحه الرابع اخلليفة عهد يف املركزي والبصريات السمعيات مكتب
 عام إىل" اجلديد التحريك "مؤسسة يف والبصريات السمعيات وكيل بصفة خدم مث ملكتب،ا هذا على اإلشراف
 كاسـيتات  إلرسـال  أنشئ املكتب هذا كان. يعمل يعد مل بل يغلق مل ولعله املكتب، هذا أُغلق مث. ١٩٨٤
  . املسؤولية هذه تولّت اي يت امي الفضائية قناتنا إن مث اجلماعة، فروع شىت إىل اخلليفة خطب

 تغمـده . وفاته حلظة حىت ١٩٩١ عام يونيو ٢٨ من بدًءا أستراليا مجاعة أمري بصفته الدين خلدمة املرحوم وفّق
 مـا  وبكل التواضع مبنتهى اجلماعة خدموا الذين الصلحاء من كان. باستمرار درجاته ورفع رمحته بواسع اهللا

 علـى  يشرف ظل. اجلماعة خدمة سبيل يف ائقع ألي يكترث ومل أبدا بصحته يبال مل. وكفاءة قوة من أوتوا
 واقفا وجدته الطائرة من خرجت ملا. شديدا عناء يعاين كان أنه مع ألستراليا السابقة جوليت خالل األمور كل

 مـا  على تكن مل ظهره فقرات ألن الظهر، يف حادة آالما يقاسي كان إذ صحته، برؤية القلق وأصابين أمامي،
 فكيف جولة يف جاء قد اخلليفة أن فكّر إذ يسترح مل ولكنه األطباء رأي يف يستريح أن هعلي وكان باملرة، يرام

 ناصـر  السيد األمري لنائب قلت السيارة وركوب املطار من اخلروج بعد. وأستريح البيت يف أجلس أن ميكنين
 حـني  إال مبعاناتـه  أعلم ومل. وأشيب جدا ضعيفًا احملترم حممود السيد يل بدا لقد: السيارة يقود وكان احملترم
  .كبرية مبشقة ميشي الرجل هذا أن كيف أخربين حيث هناك طبيب من بعد فيما التفاصيل عرفت

 ضـغط  ارتفع يوم وذات. جبوليت املتعلقة األمور كل على الصحة هذه مع يشرف ظل بل فحسب هذا وليس 
 وضع يف املستشفى إىل فنقل قلبية، أو اغيةدم جلطة عليه خفنا حىت جوليت، أثناء يف العمل كثرة جراء جدا دمه

 العمـل  بـدأ  ااهـد  هذا ولكن البيت، إىل بالذهاب له مسحوا مث ساعات بضع هنالك ومكث جدا، حرج
 هذا يذكر وكان جوليت، خالل ميلبورن مدينة إىل معي الذهاب يستطع مل. البيت إىل وصوله مبجرد للجماعة

 معنا وظل جاء ولكنه معي، ايء من أعفيته كنت. الشديدة املعاناة مرغ حضر أخرى مدينة ويف شديد، حبزن
 أعـاين  كيال يفكر وظل راحته نسي. ومرهقة شاقة كانت اليت الربامج مجيع يف األمور على يشرف حني كل
 الوفـد  أعضاء براحة يهتم كان بل راحيت على يسهر يكن ومل. يرام ما على الربامج كل تتم وأن معاناة، أدىن

 إال ذلـك  كان وما. ينبغي كما بكم العناية أستطع مل قائال أخرى بعد مرة إليهم يعتذر كان حيث يل، املرافق
 صـحته  تتـدهور  أن خمافة عليه قلقا فكنت أنا أما. للخليفة املعاناة تسبب سوف معانام أن يفكر كان ألنه

  . جوليت خالل



 األخرية الفترة ويف تدرجييا، يرام ما على صارت حىت نفسها، اجلولة خالل تتحسن بدأت كانت صحته أن إال
  . مؤخرا عقدوها اليت الشورى وجملس جلستهم يف نشاطه بكامل اشترك قد
 ويقـدر  للعمـل،  احلرية حتته من يعطي ووجدته املركزية، األمحدية خدام جملس يف رئاسته حتت عملت لقد

 البدايـة  يف ذلك عن حتدثت وقد نظريهم، جتد قلما ينالذ للخالفة الناصرين السالطني من كان لقد. جهودهم
 اإلهلية اجلماعات يتوىل نفسه اهللا ولكن أستراليا، يف مجاعتنا يف فراغا بوفاته ترك قد املرحوم أن شك ال. أيضا
 أوفياء يكونون مثله ناصرين سالطني ويعطينا علينا ويتفضل يرمحنا أن تعاىل اهللا نسأل. الفراغات هذه مثل وميأل

  . بعهدهم ويفون بأرواحهم ويفدوا للخالفة
 كوالـدهم  واإليقان اإلميان أقوياء يكونوا ألن ويوفقهم وأوالده املرحوم أرملة ويرعى حيفظ أن تعاىل اهللا أدعو
 املرحوم على أصلي سوف اجلمعة صالة بعد. والدم حق يؤدوا وأن اخلالفة، مع قوية صلة على يكونوا وأن
  . تعاىل اهللا شاء إن الغائب ةصال


